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 نخبة الفكر

 4134 نوفمبر - 3416 محرم



املجاهدين، وعىل آله وأصحابه عدوان إال عىل الظاملني، وصىل اهلل وسلم عىل سيد  هلل رب العاملني، وال احلمد

 والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين...أما بعد: فسالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته

ِكَتاَب  أهوتهوا اّلِذينَ  ِميَثاَق  اهلّله  َأَخذَ  َوإِذ   ﴿مشاخيي الكرام...إخواين الفضالء.. إن اهلل عز وجّل أمر يف كتابه :   َلتهَبيِّنهنّهه  ال 

وَنهه  َواَل  لِلنّاسِ  تهمه ِمنهونَ  ﴿وقال جّل يف عاله:  ﴾ َتك  ِمنَاته  َوامل هؤ  م   َوامل هؤ  هه ضه لَِياءه  َبع  ونَ  َبع ض   َأو  ره وِف  َيأ مه ره نَ  بِامل َع   َعنِ  َوَين َهو 

 ﴾ امل هن َكرِ 

اث وذلك من دخويل أرض وإين اليوم أهديل بشهاديت يف تنظيم الدولة بعد أن طلبها مني بعض اإلخوة، وأرسد األحد

 الشام وتنقيل بني مناطقها وحتى فراغي من كتابة هذه الشهادة، وذلك بإجياز ،فأقول مستعينًا باهلل:

يف شهاديت هذه  "الدولة")قبل أن أبدأ أحب أن أنّوه للقارئ أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أسميه بـ 

 وذلك لإلختصار (

حصول أي اشتباك بني الفصائل وتنظيم الدولة، كان األمنيون يف الدولة يغتالون وخيتطفون قبل القتال وقبل  .1

قادة الفصائل وكوادرها، ففي حلب قد دخلنا يف وجاهة ووساطة للشيخ د.عبداهلل املحيسني ليسعى يف مثل 

ي وأهنم ليسوا املسؤولني هذه القضايا بعد أن ذكرنا له األسامء وأماكن اختطافهم، فيقابلنا أمراء الدولة بالنف

عن تلك العمليات، ليجد أهايل املخطوف جثة ابنهم ملقاًة يف أحد الطرقات، وهذا كان يف األماكن التي 

كانت تتواجد فيها الدولة يف أرض الشام، حيث أن اجلهاز األمني لدهيم يقوم بعمليات اخلطف والقتل 

 لكوادر الشام وجماهدهيا.

  

 



مة الدولة يف الدانة يف حلب، يف قضية أحد اإلخوة الصوماليني املحتجز عندهم، وقد وقفته عىل حادثة بمحك .2

التقيت به بعد خروجه من السجن، حيث أن ابنتيه هاجرتا بتنسيق من منسقي الدولة ودخلتا أرض الشام وتم 

الد الفتاتني( تزويج الكربى من أحد جنود الدولة من اجلنسية النيجريية، وبعد قدوم هذا األخ الصومايل )و

وبحثه فرتًة طويلة علم بمكاهنن وعلم أهنن عند الدولة ، فذهب إليهم فام كان من حمكمة الدولة يف الدانة إال 

أن تسجنه إحدى عرش يومًا تسعةه منها سجن انفرادي ، وتعرض يف سجنه للرضب والتهديد، وخلصت 

وس!، فخرج الرجل من الشام بعد ذلك، وقد جلسته القضية إىل أنه ال والية له عىل بناته وتم اهتامه أنه جاس

 "ويل أمرهن البغدادي وليس ألبيهن واليٌة عليهن!"مع زوج الفتاة الكربى وقال: 

 

سعد احلرضمي مع مرافقيه وذلك يف الطريق بني حلب  تم اختطاف أمري جبهة النرصة يف الرقة وهو األخ/ أبو .3

هو ومرافقته، وقد تعرض لتهديد  قبل ذلك من قبل أمراء والرقة حيث وضعوا له حاجز ومهي ثم اقتادوه 

الدولة وأمنييها، وملا ذهب نائب األخ أيب سعد احلرضمي وجمموعة من اإلخوة ألمراء الدولة وسألوهم 

وأحلوا عليهم أنكروا ذلك وأقسموا أيامنًا مغلظة أهنم مل يتختطفوه، ثم أعلن النظام السوري مسؤوليته عن 

يقارب الثالثة أشهر وبدأ قتال حلب إذ خيرجه بياٌن من مجاعة  وأنه معتقل لدهيم!، وبعد مااختطاف أيب سعد 

وما قضية أيب سعد  احلرضمي  "الدولة يف الرقة ويهعلنون مسؤوليتهم عن خطفه وقتله وقالوا يف بيان  نرشوه : 

يف إمضاء حكم اهلل تعاىل فيه بعدما عنكم ببعيد؛ فإن الدولة اإلسالمية قبل أكثر من ثالثة أشهر مل ترتدد أبدًا 

ثبتت ردته بإقراره وبشهادة رشعي فصيله عىل فعله أنه ردٌة  وكفر، ولقد تركت الدولة حراسه الذين مل يثبت 

 والبيان هذا نرشته مجاعة الدولة وهو موجود عىل اإلنرتنت. "عليهم يشء.....الخ   

 



كانت تهسميها باهليئات الرشكية، بل وتهكفره من يدخل رفضت مجاعة الدولة الدخول يف اهليئات الرشعية و .4

، وأهنم من أن هلم السلطة يف أرض الشام فقط ، إذ يرونملشاركة وتعتمد عىل حماكمها فقط!فيها، وترفض ا

 ينوب عن اهلل يف أرضه، غري معتربين وال آهبني بالفصائل األخرى.

 

لفت يف أوخر شهر ذي احلجة من عام  .5 رشعيًا للحسكة )رشق سوريا(، فدخلتها عىل  هـ بأن أكون1435كه

إثر خالف  سابق  مع الدولة وكان الوضع متوتٌر جدًا، وكنا نطلب منهم اجللوس جللسات قضائية إلهناء 

اخلالف ونزع فتيل الفتنة وكانوا يرفضون ذلك ،وبعد أن اشتد اخلالف بيننا حرض رشعي احلسكة وبعض 

نقبله بمحكمة يكون منا قايض "فاق عىل تشكيل املحكمة. فقالوا: األمراء يف إحدى اجللسات ليتم اإلت

 !!!...حتى انفّض ذلك اللقاء دون اتفاق."للحكم ومنكم قايض للدفاع

ثبتت "ويف ذلك اللقاء وقد كان بعد القتال يف حلب ، تناقشنا معهم يف قضية أيب سعد وكيف قتلوه؟ فقالوا: 

هو ليس جندي عندكم، وهل ترضون "فقلت:  "عند حماكم الدولة "فقلت هلم:  ثبتت عند من؟ قالوا:  "ردته

أخذ الناس وقتلها غيلًة "وقلت:  "أن نفعل بكم مثل هذا؟ نخطف أمريًا من أمرائكم ونقيم عليه احلد؟

وملا قلته هذا  "وغدرًا ليس من السياسة الراشدة وتلك املحاكم التي حتكم هبذا ليست رشعية وأشكك هبا

كيف تطعن بمحاكم الدولة التي من الساحل وحتى الرقة؟ ال يمكن أن  "وأزبدوا وقالوا: غضبوا وأرعدوا 

)يقصدونني( ثم قاموا من املجلس وخرجوا فأخذ  "نجلس معكم ونتفق حتى يعتذر عن طعنه بمحاكمنا

الدماء  تكن حجرة عثرة دون حقن اإلخوة يكلموهنم ويذكروهنم باهلل فرفضوا، ثم أتى إيّل اإلخوة وقالوا: ال

وإهناء اخلالف؛ والبد أن تعتذر! ولك بالنبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديبية أسوة وقدوة، فأتى رشعي 

فقلت له )وانتبه  "البد تعتذر فهذه حماكم رشعية حتكم بام أنزل اهلل"حممد التونيس فقال  احلسكة واسمه أبو

... حينها أبوحممد التونيس "أعتذر عن التشكيك هباحماكم الدولة التي حتكم بام أنزل اهلل "يارعاك اهلل( : 



وقد كان ذلك اللقاء مشهود من أمري احلسكة  "التستثني...اعتذر منها كلها "غضب واشتد غضبه وقال 

 والعسكري العام. واهلل املستعان!

 

حواجزهم عمر( وذلك يف أحد  التقيت بأحد اإلخوة املهاجرين من اجلزيرة وهو من جنود الدولة)واسمه أبو .6

يف مدينة الشدادي، فسلمت عليه ودعوته لزياريت، ومن الغد حرض وجلسنا وبدأنا نتناقش ثم تطرقنا  

فقلت له: تبرش وسأرتب لك ذلك،  "أريد أترك الدولة"للخالف بني الدولة واجلبهة، وقبل خروجه قال يل: 

لياًل، وكان خائف منهم جدًا،  12فرتبت له، ثم خرج من املقر الذي كان جيلس فيه تسلاًل وخفية الساعة 

وبات عندي تلك الليلة يف املضافة ومن الغد وبعد صالة الفجر خرجنا مع مرافقة )سيارة أخرى( لدير الزور 

وانضم للجبهة هناك وجلس مع اإلخوة املهاجرين يف مقرهم ثم أرسل بعد ذلك حلمص، وملّا رجعت 

وقد حرض ثالثة منهم مسلحني للهيئة الرشعية وسألوا وجدت جنود الدولة مستنفرين يف مدينة الشدادي 

عني وتوعدوا وهددوا، ويف  أحد املقرات أتى اثنني من عنارص الدولة وسألوين عن أيب عمر اجلزراوي فقلت 

ثم انرصفوا، وبعد تلك احلادثة صاروا هيددون بقتيل  "يريد الرجوع الدولة وقد انضم للجبهة ال"هلم: 

عنارصهم من اجللوس معنا أو السامع ملا نقول؛ ومع ذلك فقد انشق منهم خالل تلك ويتوعدون ؛ وحيذرون 

الفرتة جمموعة من املهاجرين وكذلك من األنصار، والذي وجدته ممن ترك الدولة تغييبهم عن حقيقة اخلالف 

هلم  وتدليس الوقائع وخصوصًا كلمة الفصل من الشيخ أيمن حفظه اهلل والتشكيك بصحتها، وما إن نبني

 عمر اجلزراوي مثاٌل لذلك. ونوضح حتى يرجعوا ويرتكوا بفضل اهلل، وأبو

 



تتابعت علينا اعتداءات الدولة وبغيها وظلمها يف احلسكة، مع صربنا وسعينا لتجنيب املنطقة أي رصاع؛ إذ  .7

بهات الرباط كنا نرابط عىل جبهتي قتال مع البككة ولنا حواجز منترشة يف مناطق واسعة، وأكثر األفراد يف ج

أما أحرار الشام فنحوا من   333وما تفتئ الغزوات عنهم، وكان عدد عنارص اجلبهة يف احلسكة نحوا من 

 مقاتل.. 533

ويف إحدى الغزوات مع البككة يف بلدة املناجري ]وقد خرج هلا إصدار رسمي ضمن سلسلة سري املعارك[ ملا 

الشدادي من املقاتلني استوىل عنارص الدولة عىل خرجت أرتال اإلخوة من جبهة النرصة وخلت مدينة 

مقرين)مبنيني اثنني( ووضعوا بدالً من راية اجلبهة راية الدولة، ورفضوا اخلروج منها ووضعوا عددًا من 

 عنارصهم، وقد سبق ذلك اعتداءات مماثلة ورضب  واعتقال لعنارص اجلبهة يف حوادث مشهودة ..

ى أمراء أحرار الشام وأمراء جبهة النرصة وتوصلوا مع الدولة إىل اتفاق وملا رأى اجلميع هذه التحرشات سع

 أال وهو أن كّل طرف يتعهد بعدم اإلعتداء وأن املعتدي جيب عىل األطراف ردعه وقتاله.

 "الوفاء للشهداء "إذ كانت املعارك عىل أشدها مع البككة ووصلنا يقينًا أن البككة يتحشدون ملعركة أسموها 

 قتيل يف تل محيس وتل براك يف معارك سابقة معهم. 233لقتالهم الذين جتاوز عددهم  وذلك ثأراً 

هـ  )أي بعد ذلك االتفاق بأيام(تم نقض العهد وخيانة الوعد وحورصت 1435-4-7ويف يوم اخلميس 

مجيع مقرات أحرار الشام وصودرت أسلحتهم واعتقل جنودهم وأمراؤهم ورشعيوهم، حتى أهنم اعتدوا 

 ملقرات املتامخة للبككة ومل يراعوا قرب العدو من أعراض املسلمني ودمائهم ..عىل ا

هـ )أي بعد يوم  من غدرهم باألحرار(، حورصت مجيع مقرات جبهة النرصة 1435-4-8ويف يوم اجلمعة 

يف مدينة الشدادي وكنت يف أحد املقرات، حيث سمعنا إطالق نار بعد صالة الفجر، فاستنفرنا وخرجنا 

أسامة العراقي(  اجأ هبجوم مجاعة الدولة! عىل مجيع احلواجز واملقرات، ثم تكلم وايل الدولة للحسكة )أبولنتف

وطلب منا تسليم أنفسنا وأسلحتنا ]وقد ظهر ذلك بتسجيل منشور[، وقد اعتقلوا كل من يف مدينة الشدادي 



ك معهم، وكنت مع جمموعة من أخ واستشهد أحد اإلخوة يف اإلشتبا 133وأرسوهم وكان عددهم نحوًا من 

اإلخوة فرفضنا تسليم أنفسنا وسالحنا فأرسلوا لنا الرشعيني واملهاجرين ليطلبوا منا ذلك ولكن رفضنا ذلك 

وتبايعنا عىل املوت وصار اشتباك بيننا  وبينهم بالرشاشات، حتى أّن املهاجرين من اجلزيرة أخذ يكلمني 

 "واهلل ال أدري"سفكوا الدماء! فقلت له: من الذي بدأ باإلعتداء؟ فقال: ويذكرين باهلل ويقول: اتقوا اهلل والت

، فكان يدافع وحياول وينارص "كنت باملضافة ووصلنا من القلمون قبل البارح"فسألته أين كنت؟ ..قال: 

وهو اليعلم أن مجاعته هي التي اعتدت وبغت )إن صدق( ،واستمرت وساطاهتم حتى رأوا اجلدّية يف قتاهلم 

أننا لن نسلم سالحنا وسنقاتلهم حتى نقتل مجيعًا، وملا رأوا منا ذلك فتحوا  لنا طريقًا للخروج لبلدة مركدا و

 فخرجنا بسياراتنا وسالحنا قبيل غروب شمس ذلك اليوم.

 لتسجل الدولة يف ذلك اليوم غدرًا وبغيًا استيالؤهم عىل ماييل:

  بارودة كالشنكوف 133أكثر من 

  بسيارهتا 23رشاشني 

  12،5رشاشات 5أكثر من 

 3  14،5رشاشات 

  12،5قناصة أمريكية 

  قواذف  4أكثر منRPG 

  رشاشات بيكييس 5أكثر من 

  سيارة وغريها من الذخائر و األجهزة اإللكرتونية وأجهزة اإلتصال.. 15أكثر من 

 

  علاًم أن ما أخذوه غصبًا وبغيًا من أحرار الشام ضعف ما اغتصبوه منا..



ررت أول مرة  من النظام أول الثورة، ثم ويف بل دة تل براك وهي من بلدات احلسكة القريبة من البككة وقد حه

هـ استوىل عليها البككة بعد اشتباك مع اإلخوة وقتال، وبفضل اهلل ونرصه تم 1435يف شهر حمرم من عام

مرتد وهلل احلمد  83كثر من حتريرها من البككة بعد شهر من استيالئهم عليها وقد قهتل منهم يف البلدة أ

 واستشهد من إخواننا سبعة نسأل اهلل أن يتقبلهم..

يف هذه البلدة والتي يرابط فيها شباب جبهة النرصة  والذين هم من البلدات القريبة منها وكذلك من شباب 

للدولة وطلبوا  جبهة النرصة يف دير الزور ويف نفس اليوم الذي تم  فيه اإلقتحام عىل مدينة الشدادي أتى رتل

من اإلخوة مبايعتهم وتسليم السالح، فام كان من اإلخوة إال أن يذكروهم باهلل وأهنم قريبني من العدو فربام 

يستغل البككة  الفرصة ويتقدمون، فرفضوا وقالوا تسلمون السالح أو تبايعون ، مما اضطر اإلخوة ألن 

نقاط الرباط، مما جعل الدولة جتعل فيها عدد قليل من  خيرجوا متسللني إىل دير الزور وبلدة مركدا ويرتكوا

املرابطني ، وما هي إال أيام ويقتحم البككة ويأخذوا البلدة ويسوموا أهلها وحيرقوا بيوهتم ويقتلوا عددا كبريا 

من املدنيني وأخذ عدد منهم أرسى ، وقد استشهد عدد من جنود الدولة الذين كانوا يرابطون يف تلك البلدة، 

 ظهر إعالم البككة صور عملياهتم تلك، واهلل املستعان.وأ

وبعد ذلك صار من خيرج من احلسكة وكذلك من خيرج من األرس فإنه ينحاز لبلدة مركدا وهي آخر بلدات 

 احلسكة باجتاه دير الزور، فصار اإلخوة جيتمعون فيها..

ا  يف مركدا وتأرس عددًا من اإلخوة وتقتل وبعد ثالثة أيام من غدرهم بنا يف مدينة الشدادي هتجم الدولة علين

آخرين، ويتزامن هجومهم مع هجوم البككة عىل بلدات تل براك وتل محيس، ويف نفس تلك األيام بدأ القتال 

يف دير الزور، وكان مباغتًا هلم ومل يتوقعوا أن أحدًا سيقاتلهم ، فاضطروا لإلنحياز من دير الزور كلها إىل 

 مركدا حمطة قتال وميدان للمعارك بيننا وبينهم.. احلسكة.. لتكون بلدة



كنت شاهدًا عىل املعارك كلها حتى انسحابنا وخروجنا من مركدا، فقد استمر القتال فيها أكثر من شهرين كنا 

 نقاتل فيها قتال دفاع..

 وكان مما شاهدته وشهدته:

أحرار الشام ال جبهة النرصة، كذهبم عىل بعض عنارصهم ممن أرسوا عندنا أهنم يقاتلون اجليش احلر و -أ

حيث أن بعضهم ما إن سمع تكبري جنود جبهة النرصة إال وألقى سالحه وسّلم نفسه، وملا سألناه قال: 

 ."أنا ال أقاتل جبهة النرصة قالوا لنا جيش حر مرتدين"

من مضافات إرساهلم اإلنتحاريني واإلنغامسيني علينا، ففي إحدى الليايل كنت مع أحد اإلخوة يف مضافة   -ب

جبهة النرصة يف بلدة غريبة ويف درس رشعي، وبعد خروجنا بدقائق من املضافة سمعنا انفجارًا قويًا يف 

سعد الليبي( قد دخل ذلك املجلس  املكان الذي كنا فيه، وملا وصلنا وإذ بأحد اإلنتحاريني)واسمه أبو

ه انغمس منهم اثنني كانا يف اخلارج، وفيه نحوًا من ثالثني من اإلخوة ثم فجر نفسه بينهم، وبعد تفجري

فاستشهد من اإلخوة أربعة عىل الفور وصار تبادل إلطالق النار وحمارصة اإلنغامسيني  طيلة تلك الليلة،  

قال لنا األمني أن املقر ألحرار الشام واجليش "ليتم أرسهم بعد صالة الفجر، وبعد التحقيق معهام قاال: 

 طلحة اجلداوي. أبو - وهي موجودة عىل اليوتيوب، باسم الرباء اجلويف، وقد سجلت اعرتافاهتام"احلر

طلحة اجلداوي كان متأثرًا جدًا ويبكي طيلة لقائنا معه، ثم بعد ذلك أرسله  ]ومن العجائب أن األخ أبو

اإلخوة إىل مدينة دير الزور لريابط مع اإلخوة يف جبهة النرصة ضد النصريية، ليهحارص هو وباقي 

املجاهدين يف مدينة دير الزور ويهستشهد هو وبعض اإلخوة من املهاجرين واألنصار يف حماولة  لفك 

 طلحة ليهستشهد عىل أيدهيم تقبله اهلل[ احلصار؛ ليس من النظام النصريي بل من تنظيم الدولة، فانشق أبا



ذلك جليًا حيث كانوا يقاتلوننا وصفهم لنا باملرتدين، وكانوا يقولون لنا ذلك باألجهزة الالسلكية ، وكان  -ت

يدفنون املوتى، وتم نرش تسجيل صويت يثبت  قتال مرتدين، فيجهزون عىل اجلرحى ويقتلون األرسى وال

 ذلك.

عدم تسليمنا جثث إخواننا وعدم إكرامها بدفنها؛ بل أنه يف أحد املواقع تركت اجلثث ألكثر من شهر حتى  -ث

 آباء الشهداء وأقارهبم بدفنها يف مكاهنا فوافقوا!.أتت وساطة ووجاهة ألمراء الدولة من 

تشويه اجلثث وصّب األسيد عليها وتركها لتتغري معاملها، ثم نرش تلك الصور بحساباهتم الرسمية  -ج

.] وهناك صورة تذكارية ألحد أمراء الدولة يف دير "صحوات اجلوالين وسوء اخلامتة "والتعليق عليها: 

 ر مع رؤوس جماهدين مقطعة مصبوب عليها األسيد[.الزور )صدام اجلمل( وهو يصو

تنفعكم  أنتم مرتدين ما"تعذيبهم لإلخوة األرسى عندهم، ومنعهم من الصالة والوضوء ويقولون هلم:  -ح

، وقد قهتل بعض اإلخوة حتت التعذيب يف سجوهنم، وقد قابلت من خرج من سجوهنم وآثار "الصالة

 لنا.التعذيب عليهم تبني مدى حقدهم وبغضهم 

كانت املفخخات ذلك الوقت عىل أشدها فقد أرسلوا عرشات املفخخات عىل مقرات املجاهدين  -خ

 ومراكزهم، وقد قتل كثري من املدنيني بسبب تلك املفخخات، حيث أن إحداها استهدفت سوقًا عامًا.

 قصفهم للقرى والبلدات مع عدم مراعاهتم للمدنيني فيها وغري املقاتلني. -د

 

ريف دير الزور رفض املشاركة يف القتال الدائر و ورأى أهنا فتنة جيب اعتزاهلا وذلك من  أحد الفصائل يف .8

بداية اإلقتتال)وهو لواء مؤتة اإلسالمي( ورأوا أن يسدوا الثغور مع النصريية التي ربام تضعف مع القتال بني 

ة مفخختني ، ويستشهد عدد الفصائل، وما هي إال أيام من إعالهنم ذلك ورفضهم القتال لرتسل عليهم الدول



م وكأن الدولة هتدويشاركوا بقّوة وبكامل عتادهم وعمنهم ليعلنوا بعد ذلك دخوهلم يف القتال ضد الدولة 

 ثالث هلام. تريد أن جترهم وتدخلهم يف القتال جمربين وجتعل املنطقة يف خندقني ال

 

دولة، ورفضوا ذلك فلم تهلزمهم إمارة كان بعض جنود اجلبهة وبعض الفصائل مل يدخلوا يف القتال مع ال .9

جبهة النرصة وإنام جعلت اخليار هلم فكانوا يقاتلون ويرابطون يف مدينة دير الزور ضد النصريية، وكان جمموع 

يزيد عن ألف جماهد  عنرص وجمموع الفصائل داخل املدينة ما 333يقارب  املرابطني من جبهة النرصة ما

حيث أن  "جرس السياسية"ملجاهدين بمراكزهم ونقل جرحاهم هو طريق ومرابط، وكان الطريق إلمداد ا

النصريية يشكلون طوقًا أشبه ما يكون باهلالل عىل املجاهدين يف املدينة ، وليس إال منفذ واحد فقط وهو عن 

طريق هذا اجلرس، فام كان من الدولة بعد تقدمهم عىل بعض املناطق وتراجع املجاهدين إال أن يغلقوا ذلك 

املنفذ ، ليكملوا احلصار ويكون النصريية من أمام املجاهدين وعصابة الدولة من خلفهم، ووضعوا قناص 

عىل جرس السياسية وقطعوا اإلمداد ومنعوا إدخال الذخرية والطعام ومنعوا إخراج اجلرحى، وتزامن  12.5

والتي يرابط عليها اإلخوة، ذلك مع تواصل قصف النصريية وحماوالت اقتحام مستمرة عىل األحياء املحررة 

علاًم أن هذه األحياء يقطنها نحوًا من أربعني ألف مسلم ، وخالل ذلك احلصار تواصلت مع أحد اإلخوة 

، "اليوم هلم اثنا عرش يومًا مل توقف اقتحام النصريية إال ساعة أو ساعتني"املهاجرين يف الداخل فقال يل : 

ذلك عىل الفصائل املوجودة فام كان من بعضهم إال أن يسعى ملصاحلة فاشتد البالء عىل اإلخوة يف الداخل وك

مع النظام وخريهم من سعى ملصاحلة مع تنظيم الدولة وسّلم سالحه وخرج لينجو بنفسه من قتل النصريية 

وذبح جنود الدولة،ويف ذلك احلصار كنت مع مسؤول التسليح ونحاول نرسل إلخواننا يف املدينة الذخرية 



فكان ذلك بصعوبة  بالغة، حيث كانوا يدخلون السالح والذخرية بالقوارب عرب النهر وبمبالغ والسالح 

 كبرية للمهربني.

وكان اجلرحى من اإلخوة يف اإلشتباك مع النصريية داخل املدينة خيرجون بصفتهم مدنيني، واملعروف 

 نة ليتم إسعافه بعد ذلك.منهم عند جنود الدولة يتم هتريبه عرب النهر بقوارب حتى يصل ألماكن آم

وقد استمر احلصار أكثر من شهرين استشهد فيها عىل يد جنود الدولة أكثر من الذين استشهدوا عىل 

أيدي النصريية، واستشهد األمري العسكري ملدينة دير الزور وثلٌة من أخيار املهاجرين واألنصار ، وزلزل 

فالنصريية من أمامهم ودباباهتم حتاول اإلقتحام املرابطون زلزاالً عظياًم وبلغت القلوب احلناجر 

وطائراهتم تقصف من السامء وجنود الدولة ينتظروهنم بالذبح عىل املنفذ الوحيد، فصار املجاهد يف مدينة 

دير الزور بني صائلني  ال يدري عىل يد من سيهقتل لينتهي ذلك احلصار باقتحام جنود الدولة للمدينة يف 

رج بعض من فيها من املجاهدين هتريبًا وببطاقات مزورة وآخرين قتلوا أثناء شهر رمضان، بعد أن خ

تل أمري جبهة النرصة يف املدينة عىل يد جنود الدولة،  خروجهم وبعض منهم أرس من قبل الدولة.]وقد قه

 والذي عجز النظام عنه لثالث سنوات[.

 

قرى القريبة منها كانوا أيضًا حمارصين الشميطية( وال-كان أيضًا اإلخوة يف الريف الغريب)بلديت عياش .13

علاًم أن الفوج يف عياش كان قريب منهم، ومل يكن ذلك سببًا لتخفيف جنود الدولة وفك احلصار؛ بل كان 

أشدُّ من حال اإلخوة يف مدينة دير الزور، فلم تتوقف حماوالت الدولة إلقتحام تلك القرى التي يرابط شباهبا 

 خطوط الرباط مع الدولة، وقد أرسلت هلم الدولة سيارة ولكن  ليست سيارة عىل فوج النظام وآخرين عىل

ذخرية إلعانتهم عىل النصريية ، بل سيارة مفخخة رضبت مقر أحرار الشام ومقر جبهة النرصة)املتجاورين( 

 ليستشهد عدد من اإلخوة من أحرار الشام ومنهم أحد محلة القرآن واملقرئني املعروفني يف املنطقة.



 

هـ هجمت الدولة عىل مدينة البوكامل )وهي حمررة من أول الثورة( 1435يف غرة شهر رجب من عام  .11

مقاتل أكثرهم من املهاجرين وذلك قبل صالة الفجر، وما هي إال ساعات  333فدخلوا املدينة بأكثر من 

عية فيها وخيرجوا وتسقط أغلب املدينة بأيدهيم وحيكموا سيطرهتم عىل مفاصلها وهيامجوا مقر اهليئة الرش

السجناء والذين يقولون أهنم جنوٌد هلم وخيرجوا أيضًا من السجن عمالء للنظام ومن عليهم حقوق عامة 

هي أيضًا إال ساعات وتنقلب الكفة؛ ففي ضحى ذلك اليوم قام أهايل البوكامل والفصائل  وخاصة، وما

مئة سيارة  من ريف دير الزور من األهايل املوجودة هناك باإلشتباك مع جنود الدولة ، وخرجت أكثر من 

يقتلون من كّل الناس، حتى أن املدنيني  ومن الفصائل ملؤازرة البوكامل، فصار جنود الدولة يهتخطفون وه

بسالحهم الشخيص وأسلحة الصيد صاروا يقتلون فيهم ويطلقون عليهم من نوافذ البيوت وأسطحها، حتى 

م النصريي دخل املدينة!، وبام أّن أغلب جنود الدولة من املهاجرين من رأى ذلك املشهد يقول وكأن النظا

يعرفون خمارج املدينة ، فصار الناس جيدوهنم يف الزروع وداخل األحياء فتسابق الناس عىل تلك  فإهنم ال

الغنائم السهلة من السيارات واألسلحة، ووجدوا أن قتل عنرص الدولة يشٌء سهل وأن تلك التهديدات التي 

هي إال إعالٌم وهتويل،  واستمر القتال حتى مغيب شمس ذلك اليوم لتنسحب الدولة  قت هذا اهلجوم ماسب

لهم من املهاجرين، ومن القتىل أٌخ لصدام اجلمل والذي هو  133بعد أن قهتل من جنودها أكثر من  جندي جه

هم الكثري، وقد أصدر من قيادات الدولة، والصور توضح حقيقة تلك املحرقة وأن جنود الدولة قتل من

املكتب اإلعالمي جلبهة النرصة يف البوكامل تقريرًا مرئيًا عن ذلك اهلجوم ويظهر فيه عدد القتىل وجثثهم ، ويف 

)مهاجر( وأخذوه معهم بعد انسحاهبم ليقتلوه بعد أيام يف بادية  متيم اجلزراوي ذلك اهلجوم أرسوا األخ أبو

 البوكامل.



 

ني الفصائل يف املنطقة الرشقية وتنظيم الدولة، مل تدخر الدولة وسعها يف التمدد كان القتال عىل أشّده ب .12

والتقدم والبغي واإلعتداء، ومل تدخر تلك الفصائل وسعها يف رد عادية الدولة ودفعها، وقد كانت أرتال 

ير الزور، ومل الدولة خترج من مدينة الرقة مرورًا بثكنات النصريية لترتكها خلف ظهرها وتقاتلنا يف ريف د

تكتف الدولة باإلستيالء عىل احلسكة واغتصاهبا من املجاهدين والتفرغ لتحريرها من ثكنات النصريية 

واألحزاب الكفرية الكردية؛ وإنام كانت مهتمًة حاشدًة قواها وعتادها وعدهتا ودباباهتا لتحرير ريف دير 

 الزور من أهل السنة!

.فوج امليلبية( وكانت 2.فوج كوكب 1ية وألوية منترشة مثل)علاًم أن احلسكة فيها ثكنات للنصري

املدينة)احلسكة( مل حترر من النظام وليس فيها إال حي واحد من أحيائها وحمارص)حي غويران(، واملدن 

املنترشة فيها كالقامشيل ورميالن ورأس العني واليعربية ومئات البلدات هي بأيدي حزب العامل الكردستاين 

 حتت وطأهتم وتعذيبهم.والسنة فيه 

فلم تستهِو احلسكة جنود الدولة وأمرائها وفضّلوا املناطق واملدن املحررة يف دير الزور، ومل يكونوا يف ذلك 

الوقت ليشتهوا دماء النصريية واملرتدين املوالني هلم، وكانوا يشتهون سفك دماء جماهدي أهل السنة وحترير ما 

سال املفخخات عليهم، ومل يكونوا لرياعوا حرمة دماء املسلمني وال حرروه ولو بتكفريهم وهتديدهم وإر

كون مناطقهم مهددًة من النصريية أو البككة، بل كانت البلدة التي تتعاطف مع أبنائها من املجاهدين الذي 

 تفرق بني مقاتل أو غريه، ثم يقاتلون ضد الدولة؛كانت الدولة تنصب مدافعها وتسوق دباباهتا وتقصفهم وال

إذا دخلوها فإهنم يفجرون بيوت من كان يقاتلهم ويسووهنا باألرض ويتعدى ذلك ألن يفجروا بيوت من 

 كان يستضيف املقاتلني ضدهم وهيجروا أهل تلك البلدات )بلدة غريبة والشحيل مثال عىل ذلك(.



الطريق إىل حلب  وكانت دير الزور ريفًا ومدينة حمارصة من النظام النصريي وكذلك من جنود الدولة، وكان

وادلب بيدهم مجيعًا ،حيث ال إمداد وكذلك خروج اجلرحى والذين حاالهتم حرجة إىل مشايف تركيا يكون 

بصعوبة  بالغة، حيث أنه يف مرات عديدة يوقفه جنود الدولة سيارة اإلسعاف ويسألون عن املصاب وسبب 

 إصابته خشية أن يكون ممن أصيب يف اإلشتباكات معهم.

 

لدولة تقاتل الفصائل واملجاهدين يف دير الزور ألن يكونوا حتتهم وخيضعوا لبيعتهم، بأي كانت ا .13

وسيلة أو حيلة، وقد أعلنوا احلرب عليهم مجيعًا، وأعلنوا أن من ينارص املجاهدين من املدنيني أو يؤوهيم فإنه 

احلرص عىل مجع الكلمة وإنام يأخذ أحكام الردة  ، ومل يأتوا للناس باحلكمة والدعوة وترغيبهم يف اخلري و

بأخذ البيعات منهم قرسًا وقهرًا وحتت هتديد رصاصهم وقذائفهم، وبدالً من أن يدخلوا بيوت الناس باملحبة 

والرمحة؛دخلوا بيوهتم ملا فجعوهم بقتل أبنائهم وذوهيم، ومل يعرف أهل تلك املناطق الدولة بدعوهتا وإغاثتها 

ا وما تنثره من أشالء لطأطفال واملدنيني قبل املجاهدين، ومل يكونوا لرياعوا ونهرصهتا وإنام عرفوها بمفخخاهت

حرمة دماء املسلمني وال قرب عهدهم بالنظام البعثي وتغييبه هلم عن السنة واهلدى ونرشه للتصوف والبدع،  

 وأن عاّمة الناس حديثوا العهد بالسنة واجلهاد!.

 

دد من الشهداء جتاوز ألف شهيد من كل الفصائل يف بعد قتال استمر نحوًا من أربعة أشهر وع .14

الرشقية قررت إمارة جبهة النرصة يف املنطقة الرشقية وبعض الفصائل اإلنحياز واخلروج من دير الزور، 

هـ  متوجهني لدرعا، فدخلت الدولة بعد خروجنا 1435فخرجنا صبيحة اخلامس من شهر رمضان لعام

بقتال( واملدينة، فهّجروا بعض البلدات وفّجروا بعض بيوت اإلخوة ريف دير الزور)الذي بقي ومل يسقط 

فيها ، وجعلوا من بيوت بعض اإلخوة مقرًا هلم وأخرجوا من فيها من األطفال والنساء،  وصادروا كل ما



ومن وقع بأيدهيم من جنود اجلبهة أو من أّي فصيل فإن أتاهم طائعًا أخذوا سالحه ووقعوه عىل تعهد وإقرار 

مرتد بقتاله الدولة اإلسالمية!، ومن مل يأهتم طائعًا فإن مصريه أن يقتل ثم يهصلب عىل مداخل القرى أو  بأنه

 دواراهتا!، إال أن يهستنقذ منهم .

 

ألف  123عشرية الشعيطات من عشائر دير الزور ومن أكرب العشائر يف املنطقة ويتجاوز عددهم  .15

بعض أبنائها اإلنحياز وقرروا القتال، فقاتلتهم الدولة  نسمة ومتتد قراهم عىل هنر الفرات، وقد رفض

وأدخلت عليهم املفخخات والدبابات وبعد قتال استمر نحوا من أسبوعني سقطت البلدات بأيدهيم ثم 

دخلوها بعد ذلك فقتلوا املئات منهم، وأرسوا مثل ذلك، ونرشوا صور نحرهم هلم وقتلهم وقد حكموا عىل 

يد وهّجروهم ، والذي وقع لعشرية الشعيطات هي حقيقًة جمازر مروعة، فإىل يومنا أهل تلك البلدات بالترش

هذا ونحن يف غرة ذي احلجة تهكتشف مقابر وتوجد جثث ألبناء تلك العشرية ورجاهلا، ومل يفرق جنود 

جازر وصور الدولة بني املقاتل وغري املقاتل فيها ؛ بل إهنم قتلوا شيوخًا ،وقد امتطأ اإلنرتنت بصور تلك امل

النحر ومقاطع الفيديو التي تظهر شيئًا من املجازر املرّوعة بحق تلك العشرية وأبنائها، وكأن الدولة تريد أن 

 جتعل من عشرية الشعيطات عربًة لعشائر الرشقية!.

 

 والبد أن يعلم الذي يريد أن يعرف حقيقة القتال يف املنطقة الرشقية أمرًا مهاًم أال وهو أن قتالنا مع .16

صحة ملا  تنظيم الدولة املجرم يف املنطقة الرشقية إنام هو قتال دفع، حيث أهنم بدأوا القتال وبدأوا العدوان، وال

قيل أننا نستطيع أن نتجنب القتال أو نوقفه، فاعتداءاهتم تتابعت علينا وكل قتالنا كان ردًا لعاديتهم ودفعًا 

  عن أن يكون متابعًا لطأحداث من بدايتها .لصياهلم، ومن تتبع القتال جغرافيًا عرف ذلك فضالً 



 

البد أن أشري ألمر  مهم أال وهو: أنه ملّا بدأ القتال يف األتارب وتوسع ليشمل حلب وادلب تفاجأ  .17

الكل وخصوصًا جنود الدولة أن الكل يتخطفهم، وأينام وجههوا فالكل يرتّبص هبم، بل أن الذي شاهد تلك 

بل حتى كبار السّن والشّيب خرجوا بأسلحة الصيد والتي  "بدأت من جديد! وكأن الثورة "األحداث يقول: 

، وكأن الناس خرجوا عىل الدولة أشد من خروجهم عىل بشار؛ إذ أن الناس كانت مقهورة "اجلفت "تسمى

هانٌة من أمراء وجنود الدولة، فارتبط اسم الدولة اإلسالمية باخلطف والقتل والتضييق عىل  ومكلومٌة ومه

سلمني واملجاهدين يف احلواجز والطرقات، وصار كل فصيل  مكلوم  منهم وكل بيت ينتمي إليه أي جماهد امل

 مألوم منهم واغتياالهتم وترصفاهتم وتعنتتاهتم.

يف خضم األحداث كان إعالم الدولة يهزيف احلقائق للعامل اخلارجي؛ فاملطلع عىل بياناهتم  .18

اللهم انرص الدولة  "ويدعوا:  "لِك اهلل أيتها الدولة املظلومة"  وإصداراهتم وحساباهتم ومنارصهيم يقول:

وتتشكل لديه صورة أن الفصائل كلها متآمرٌة عىل الدولة وظاملٌة هلا ومعتديٌة وباغيٌة عليها،  "عىل من ظلمها

تطفون من كل فصيل!  وأن جنود الدولة خيه

يرفع؛ فإن الدولة ترفع ذلك اللواء؛ إذ ما من  واحلق واهلل خالف ذلك؛ فإنه إن كان يف الشام لواٌء للظلم

فصيل إال وعدد من جنوده أو قادته خمطوفني أو مقتولني من قبل األمنيني يف الدولة، وأغلب الفصائل 

تعرضت لبغي الدولة وظلمها واإلعتداء عىل جنودها ومقراهتا، وإن بيانات الفصائل يف ذلك واملطلع عىل 

ف الدولة فإنه قبل القتال وإعالن حرهبم العاّمة مل يكن هناك أي مقر  حاهلا عن قرب يعرف ذلك، بخال

هلم تعّرض القتحام أو اعتداء كام يفعلون هم مع غريهم، ومل يكونوا يسعون يف وساطات أو وجاهات 

إلخراج أي من جنودهم املختطفني عند الفصائل األخرى كام يفعلون هم مع جنود وأمراء الفصائل 



كانت حتشد تلك الفصائل الوساطات والوجاهات إلخراج املعتقلني واملخطوفني أو  والكتائب، التي

 حتى تبيني حاهلم أأحياٌء أو أموات .

والذي تتواجد  46يقول البغدادي يف خطاب  له بعد أحداث األتارب التي اعتدت الدولة فيها عىل الفوج 

 فيه عّدة فصائل منها جبهة النرصة، يقول:

وتوبوا لربكم لقد أخذمتونا عىل حني غرة، وطعنتمونا غدرا من اخللف ومجيع  راجعوا حساباتكم"

 انتهى كالمه .. "جنودنا يف اجلبهات والرباط إال قليل

وهذا واهلل كذٌب كله؛ فإن الدولة أول من اعتدى وأول من هاجم األتارب، بل غدروا بالفصائل هناك 

أمنت الفصائل اقتحموا الفوج عىل حني غّرة وأخذوه  حيث رّصحوا وقالوا له: لن نقاتل األتارب، وملّا

بالكامل، وأما قوله أن جنود الدولة يف اجلبهات والرباط إال قليل فهذا واهلل من التدليس فالذي نشهد به 

ونراه ونعرفه ويعرفه من يعرف واقع الدولة عن قرب أنه العكس؛ فالقليل من جنود الدولة كانوا عىل 

كثر كانوا يف املقرات، بل إن حلب وجبهاهتا تشهد بذلك فقد كان اإلخوة يعانون اجلبهات والرباط واأل

من الرباط ونقص العدد وجنود الدولة يملئون املقرات واملضافات، مما جعل عدد من جنود الدولة 

% 23يرابطون مع جبهة النرصة يف تلك الثغور، وكذلك احلسكة حيث أن الدولة كانت ترابط بام نسبته 

من نقاط الرباط التي كانت أحرار الشام هي التي حتتل الصدارة يف طول خطوط رباطهم لكثرة وأقل 

جنودهم ، وإن املتتبع خلطابات البغدادي والعدناين ليجد واهلل أهنا خالف احلقيقة وأهنا تطفح تدليسًا 

مثلة عىل ذلك وكذبًا، وأن الواقع الذي يامرسونه خالف الذي يرصحون به ويظهرونه يف اإلعالم، واأل

 كثرية ففي كل بيان  وترصيح كٌم هائل من الكذب والتدليس.



رجون جنودهم للرباط وال يرشكوهنم يف الغزوات هذا ألهنم يف سابق مكرهم  )وكون قيادة الدولة ال خيه

من الفصائل األخرى حيرروهنا  نوختطيطهم أهنم مستقباًل سيأخذون تلك املناطق فيرتكون املجاهدي

 دمائهم ليستلموها هم بعد ذلك بغري كلفة، حتى وإن أّنت الثغور ، وتقدم النظام كام يف حلب(ويبذلون 

 

ما من حادثة قتال أو اشتباك بني تنظيم الدولة والفصائل األخرى نجد وبكل وضوح سعي الدولة  .19

متعطشني ليس إليقاف القتال؛ بل الستمراره ومزيد القتل وسفك الدماء، ونجد أن جنود الدولة وكأهنم 

لقتال كّل تلك الفصائل وحماربتهم؛ وهذا األمر واضٌح يف خطاهبم الرشعي وكذلك يف بياناهتم وترصحياهتم، 

وإذا كانت جبهة النرصة هي خريه فصائل الشام بنظر جنود الدولة ورشعييها ومع هذا التفضيل والتصدير إال 

وأهنم سيقاتلوننا، فام هو حال الفصائل التي هي  "بغاة"أنه ال خيفون ودائاًم يرصحون أن جنود جبهة النرصة 

 أقّل من جبهة النرصة؟ 

ها يقولون عنهم أهنم نواٌة للصحوات وكثرٌي منها كانوا يقولون عنها أهنا صحوات الشام.  كان خريه

كان اجليش احلر بأغلب فصائله وكذلك الفصائل اإلسالمية إذا دهعوا ملحكمة رشعية  أو قضاء رأيناهم يأتون مذعنني 

، وإن قبلوا  "نحن دولة!"ومنقادين؛ بخالف الدولة فإنا رأيناهم يهعرضون ويستكربون وكانت حجتهم الداحضة: 

َقُّ ﴿حلق هلم ، يقول اهلل تبارك وتعاىل: بمحكمة مستقلة وأرسعوا يف ذلك ففي احلاالت التي يكون ا ن هّلهمه احل  َوإِن َيكه

ِعننِي ذ    ﴾َيأ تهوا إَِلي ِه مه

إن الذي يعرف الذين انضموا للدولة من أهل الشام ليعلم أن كثريًا ممن انضم هلم هم أسوأ من يعرف  .23

عامر الرفدان يف دير  -لبتلك املناطق، ويعرف سابقتهم بالفساد واإلفساد مثل:)صدام اجلمل يف البوكام

حسان عبود يف حلب]قائد لواء داود[( ويتم توليتهم عىل أمور املسلمني وجعلهم من القادات يف -الزور



الدولة، فيوغلون يف الدماء ويطلقون أحكام التكفري ويبعثون الغزوات عىل مدن املسلمني وبلداهتم، وأحيل 

ل وفيها يبني شيئًا من ذلك وكيف رتب هجومهم عىل القارئ عىل لقاء مؤسسة اإلعتصام مع صدام اجلم

 مدينة البوكامل.

 

إن الذي عاش أحداث الشام والقتال فيها بني الدولة والفصائل األخرى ليتعجب واهلل من ورع كثري  .21

من جماهدي الفصائل يف قتال الدولة، بل إن األمر زاد ليكون ختاذالً بحق!، وسكوتًا عن الدماء التي تسفكها 

لة، فقد كنت واهلل أتعجب أشد العجب من ذلك وهذا ليس يف أحوال قتال مل يتضح فيه عدوان الدولة الدو

وظلمها ، بل كان حتى يف رد عدوان الدولة أو دفع ظلمها، وإين سمعتها مرارًا من كثرًي من جماهدي الشام 

كيف أقتل مهاجرين  "عض يقول: ، والب"ال نريد أن نأيت يوم القيامة ويف أعناقنا دماٌء للمسلمني"يقولون: 

، وكان جنود الدولة يرون قتال تلك الفصائل قربٌة وفيها يتسابقون ويتسارعون، "أتوا لنهرصتنا والدفاع عنا؟

يقابل عدواهنا بام  وكانت قيادة الدولة تستغل ذلك وتتمدد وتغتصب املقرات والسالح وتأرس وتقتل ، وال

نت بأهل الشام واحتقرت املجاهدين فيها وقهدرهتم وأهنم جبناء  حتى يتوجبه احلال من رد أو دفع، فاستها

نفذ صرب أهل الشام وصار بحر حلمهم غضبًا عارمًا ليتلقى جنود الدولة عاقبة بطشهم ومحاقة أمرائهم يف 

تبعوا ذلك بالويل والعويل واهتام املجاهدين بالغدر والطعن من اخللف!، وكذلك ليسعوا  حلب وادلب ثم يه

هذه األيام القتحام حلب ويرسلون عليها املفخخات تلو املفخخات ثأرًا خلروجهم منها من قبل وطرد يف 

 الفصائل هلم.

رج بيانًا أو ترصحيًا إال ونحمد اهلل عىل ذلك؛ إذ أهنم يصّدقون ما كنا نقوله  إن إعالم الدولة ال .22 يكاد خيه

ام، فمن أراد أن يعرف فساد منهج الدولة فإن عنهم، ويربهنون عىل صدق ما يضمرونه من قبل ملجاهدي الش



متحيصه خلطاباهتا وكلامهتا كاف  بإذن اهلل لكشف ذلك، وما طعنهم بتنظيم القاعدة واهتامهم له بتحريف 

  "يقول العدناين فيها:  "عذرًا أمري القاعدة"املنهج إال خريه مثال، وذلك يف الكلمة املوسومة: 

م نصائح وتوجيهات شيوخ اجلهاد ورموزه، ولذلك مل ترضب الدولة اإلسالمية وظّلت الدولة اإلسالمّية تلتز

الروافض يف إيراَن منذ نشأهِتا، وتركت الروافض آِمنني يف إيران، وكبَحت مِجاح جنودها املستشيطني غضبًا، 

ك  من الدماء، وكظَمت غيَظها كّل هذه السنني تتح َ ّمل التَُّهَم بالعاملة رغَم قدرهتا آنذاَك عىل حتويل إيراَن لرِبه

ألَلدِّ أعداِئها إيران لعدم استهدافها، تاركًة الروافض ينعمون فيها باألمن امتثاالً ألمر القاعدة للحفاظ عىل 

 مصاحلها وخطوط إمدادها يف إيران.

 نعم، كبَحت مِجاَح جنودها وكظَمت غيَظها عىل مدار سنني حفاظًا عىل وحدة كلمة املجاهدين ورّص صّفهم.

 انتهى كالمه.    "فليسّجل التاريخ أّن للقاعدة َديٌن ثمنٌي يف عنهِق إيران

هذه التهم والتشكيك بارتباط القاعدة بإيران وتصديق مزاعم الناقمني عىل التنظيم، ومن صوت  من الداخل كام 

بذلك، واليوم وقد يزعم املرتبصون؛ خيرج العدناين لينفث بذلك ويوسوس يف نفوس املستمعني له ويتهم التنظيم 

مىض عىل هذه الكلمة أكثر من أربعة أشهر ، والتحام خطوط رباط جنود الدولة باحلدود اإليرانية ورؤية العساكر 

الصفوية رأي العني نسأل؟ هل حولتم أهيا العدناين إيران لربك من الدم؟ وهل أطلقتم مجاح جنودكم وأنفذتم غيظ 

نٌي يف عنق ايران؟ اجلواب: مل يقوموا بأي عمل ضد ايران! فإهنم يقاتلون املستشيطني غضبًا؟ أم أن لكم ديٌن ثم

 جنودها عىل أرض العراق ومل ينقلوا املعركة ألرض ايران كام زعموا!

علاًم أن كلمته تلك مليئة بالتنقضات واملفارقات؛ فإنه يزعم أهنم مل يسمعوا ويطيعوا للتنظيم يف عدم استهداف عوام 

 دناين ضاربًا مثاالً عىل عدم سمعهم وطاعتهم للشيخ أيمن حفظه اهلل بذلك:الروافض فيقول الع

مثال ذلك: عدم استجابتنا لطلبك املتكّرر بالكّف عن استهداف عوام الروافض يف العراق بحكم أهنم مهسلمون  " 

نّا نخالفك احلكَم عليه نّا مبايعني لك المتثلنا أمرَك حّتى ولو كه م واملهعتقَد فيهم، هكذا تعّلمنا يهعَذرون بجهلهم، فلو كه



م بعدم استهدافهم  يف السمع والطاعة، ولو كنَت أمري الدولة أللزمَتها بطلبك ولعزلَت َمن خالَفك، بينام امتثلنا لطلبكه

 انتهى كالمه.  "خارج الدولة يف إيران وغريها

ظيم؟ إنه يريد بذلك حتريض الناس طاعة للتن سمع وال وإنا نسأل: كيف يسمع ويطيع يف بعض األمر؟ ويف بعضه ال

 عىل قاعدة اجلهاد والطعن هبا ، وتشكيك الناس ، وذلك اخلطاب مليئ بالتحريض والتشكيك واإلسقاط والتهم.

 

حارضة يف كل ميدان من ميادين قتاهلم  "الغاية تربر الوسيلة "املتتبع لواقع الدولة يرى جليًا أن قاعدة .23

لشام، وأن الفتوى لدهيم تسري بام يناسب حاهلم، وأن الرشعي رهنه ورصاعهم مع الفصائل األخرى يف ا

 إشارة األمري يف ذلك، فيكون الفصيل لدهيم باغيًا ثم جيعلونه ممتنعًا بشوكة ثم يكون صحوًة مرتدًا!

ن وهذا نجده جليًا يف واليات الدولة، فواليٌة تكفر ذلك الفصيل، وأخرى يرونه باغيًا،وثالثٌة يقاتلون ويرابطو

معه،  ونرى ذلك جليًا أيضًا يف املناطق التي يضعفون فيها أو يكونون حمارصين ، فنراهم يف تلك املناطق 

 جيلسون للمحاكم ويهرجعون املظامل ويقرون بإسالم فصائل هي مرتدٌة بنظر قيادهتم وبنظر واليات أخرى!

 تنفعهم وتصلح ألحواهلم. ب مايشتهون، ويطلقون الفتاوى حس مما يؤكد أهنم يهسرّيون املنهج حسب ما

 

إن الشعارات التي رفعتها الدولة اإلسالمية يف مرشوعها ولّوحت هبا يف العامل اإلسالمي ، وكذلك  .24

النداءات واخلطابات القوية احلامسية واإلصدارات املرئية، إهنا لتالمس شغاف قلوب املسلمني وتعرّب عن 

المية و اخلالفة( وإن رفعها ووجودها ليمطأ فراغًا يف قلوب يشء من آماهلم وطموحاهتم )كاسم الدولة اإلس

أتباعهم ومنارصهيم وكذلك يف قلوب عاّمة الناس، بل إهنم تعجلوا إىل ما ترقبه أبصار األمة وينتظرون بزوغ 

فجره وإعالنه من جديد أال وهو رجوع اخلالفة واجتامع املسلمني حتت ظلها، فتأثر هبم من األعاجم خلٌق 



،فوافقت شعاراهتم حاجًة يف نفس كل مسلم ،  -كام يقولون-أتوا بأهاليهم وذرارهيم إىل أرض اخلالفة كثري و

ولكن قيادة الدولة استغلوا تلك الشعارات وتلك الشعائر العظيمة لتحقيق ملكهم وسلطاهنم، وجعلوا يف 

 شاهد اإلعدام والقتل.أذهان أهل الشام اسم الدولة اإلسالمية مرتبٌط بصلب اجلثث ودوي املفخخات وم

 

كنّا )كرشعيني يف جبهة النرصة( بعد اإلنفصال وخطاب الشيخ أيمن ننكر عىل من يطعن يف الدولة ،   .25

وكنا  "أقرب فصيل لنا يف ساحة الشام هو الدولة"ونقول لشباب جبهة النرصة يف معسكراهتم ومقراهتم: 

ون نحورهم ويف حال اعتداء أي أحد عليهم سنكون نعلنها رصحيًة مدوّيًة أن دمائنا دون دمائهم ونحورنا د

سهامًا يف كنانتهم، وذخريًة حيًة يف خمازهنم، وأننا مجيعًا صفًا واحدًا يف حماربة الصحوات ، تلك الصحوات 

التي سوف تقاتل املجاهدين وتهعلن احلرب عليهم وتقتلهم ، ويف املقابل كان جنود الدولة يتلقون يف 

ن رشعييهم وأمرائهم أننا بغاة، وأننا عصاة، وأننا كلنا بعددنا وعتادنا وعدتنا  يف معسكراهتم ويأخذون م

 األصل هلم والبد أن نرجع هلم ونسلم سالحنا ومقراتنا، واهلل املستعان.

ومل أنسى وقد كنا نتباحث مع الشباب ونتبادل التقارير عن حتركات اإلستخبارات والفصائل التي قد 

، وإلجهاض أي مرشوع إسالمي يف بالد الشام، وكانت أكثر خماوفنا من اجليش تهتخذ مطيًة ألجندهتم

احلر التابع لإلئتالف وذلك الرتباطه اخلارجي وتلقيه الدعم من دول غربية وعربية وجهل عنارصه، 

من كنا نعده درعًا وحصنًا ملجاهدي  -تنظيم الدولة–ليحدث الذي مل يكن لنا أن نتصوره أبدًا وأن خيرج 

ام وليكونوا سيوفًا مسلولًة عىل رقاهبم ، وألسنًة سليطًة يف تكفريهم وفتنتهم يف دينهم، وليعيثوا يف بالد الش

الشام قتاًل وتفجريًا وتدمريًا وهتجريًا وتكفريًا لكل جماهدي الشام ،برهم وفاسقهم،صغريهم وكبريهم، 

ع فرقة  وتنازع فيها، ويسبقوا عاملهم وجاهلهم، ويكونوا حقيقًة هم فتنة الساحة الشامية، ومرشو



الصحوات بدورها فيقاتلوا ويقتلوا املجاهدين، وليخلقوا جوًا مناسبًا وفرصًة إلنشاء الصحوات احلقيقية 

 للشام وشاّمعًة للتدخل اخلارجي والتحالف الصليبي.

 

األبطش،  إن أهل الشام مل يثوروا عىل ظامل ليأتيهم األظلم، ومل يتخلصوا من الباطش ليتسلط عليهم .26

ومل هيدأ روعهم من صواريخ النصريية وبراميل املوت التي تنزل عليهم من السامء؛ لتأتيهم املفخخات من 

األرض واألجساد املحملة بالتي إن يت ، وإهنم مل حيرروا ماحرروه من النصريية وجنودهم ليأتيهم البغدادي 

وا أول ثورهتم أعلنوا هدفهم ومرشوعهم وكانت وجنوده وحيررونه منهم مرًة أخرى! وإن أهل الشام ملا  قام

 أهازجيهم اجلميلة:

 مانريد احنا بوادر خارجية....والجمالس وطنية وثنية

 رغم أنفهم راح نقيم دولة اسالمية....دستورها القرآن والسنة النبوية

  "مالنا غريك يا اهلل"ومن أول أيام ثورهتم املباركة وجهادهم العظيم قالوا: 

صنعوا، وجبن أن يقف يف وجه الظلمة يف بلده ليتسلط عىل من  عليهم من مل يستطع أن يصنع ما يزايد فال

جتاوزوه بالشجاعة واإلقدام والتضحية، ويفرض أولئك اجلهلةه مرشوعًا هو نتاج فكرهم، ووحي سفهائهم 

 وجيعلوا بسببه تهعّطل الثغور وتسفك الدماء ويفتن الناس عن دينهم واهلل املستعان.

ن املتتبع لكوادر الشام وخرية رجاالهتا ليجد أهنم قتلوا اغتياالً وأن الذي يتصدر اجلهات املسؤولة إ .27

عن تلك اإلغتياالت والقتل هو اجلهاز األمني للدولة، بل إهنم قتلوا من عجزت أمريكا وعمالئها والنظام 

قتلتهم الدولة غدرًا نسأل اهلل  النصريي عن قتلهم أو حتى أرسهم، مثل الشيخ أيب خالد السوري وغريه ممن

أن يتقبلهم، وقد سبق مثل ذلك يف العراق باغتياهلم قادات املجاهدين وكوادر الفصائل كجامعة أنصار 

 اإلسالم.



إن إعالم الدولة إعالٌم ناجح يف رفع اسم دولتهم وزيادة أسهمها، وإن إعالمهم أقوى من إعالم  .28

اإلنرتنت أشد محاسًة وأعظم جلدًا من غريهم، ويقابل ذلك إعالٌم الفصائل جمتمعة، وإن منارصي الدولة يف 

هزيل ضعيف مل يستطع حتى أن يدافع عن نفسه ويبعد التهم عن فصيله وتنظيمه؛ فضاًل عىل أن يبني فساد 

منهج الدولة العميل والعقدي، بل إن إعالم الدولة إعالٌم احرتايف، وما ينتجونه من إصدارات تقوم به فرق 

نستغرب من حجم املتعاطفني معهم واملنارصين هلم، إذ اإلعالم يغري أجياالً  ات كفاءة وخربة، ولذا العمل ذ

 بأكملها فضاًل عن أن ينشئ حاضنة وجيمع منارصين ومؤيدين .

 أحيلكم عىل إصدارات تبني منهجهم وتكشف شيئًا من جرمهم: .29

 إصدارات مؤسسة البصرية من شهادات واعرتافات. -أ

، وهو إصدار حيكي شيئًا من جرائم الدولة يف دير الزور من إصدارات "فاضح للواقع الواضحاإلصدار ال" -ب

 مؤسسة األنفال.

 إعرتافات مصورة لبعض األرسى من الدولة. -ت

إن التعبري عن حال الشام اليوم وما آلت إليه أحوال أهل اجلهاد فيه، وما تعّرضت له الثغور ليظّل  .33

قارص عن تصور كثري منه!؛ فكم واهلل من أوقات اجلسه فيها أتأمل األمور البيانه عاجزًا عن ذلك والفهم 

وكيف آلت إىل ما آلت إليه اليوم؟فحمص ابن الوليد سقطت بأيدي النصريية بعد حصار استمر أكثر من 

سنتني ومئات الشهداء! وهاهي الغوطة بمجاهدهيا ومهاجرهيا ومدنييها وأطفاهلا وشيوخها تشتكي احلصار، 

 جيدهيا عند البكاء؛ لضعفها وجوعها وعطشها! ع الوالدم

والقلمون اجلرحية هي بني حصار النصريية وجنود حزب الالت اللبناين الذين هيددوهنم باستئصاهلم 

 وإفنائهم..



وإن السجون املنترشة يف أرض الشام والتي تغّص بإخواننا وأخواتنا والتي يسامون فيها بأشد أنواع العذب 

 عرضهم ودينهم مل حترر، وما زال النصريية حيكمون قبضتهم عليها..وينتقص من 

كل هذا ونجد أن مجاعة الدولة يقاتلون املجاهدين ويطلبون منهم البيعة ،وتسعى الدولة بكل قوهتا وعتادها 

وعددها القتحام حلب وحتريرها من الصحوات كام زعموا!، ويهرسلون املفخخات تلو املفخخات ليس عىل 

 لنصريية وإنام عىل مقرات الفصائل والكتائب التي تقاتل النظام النصريي!مقرات ا

ونجد أن مجيع أهل الكفر قد ختندقوا ضد أهل اإلسالم يف خندق واحد، وجعلوا سهامهم كلها يف كنانة  

واحدة وبذلوا رجاهلم وأمواهلم وإعالمهم لقتل أهل السنة وإبادهتم وإقامة مشاريعهم الصفوية الصليبية، 

ويف املقابل نرى أهل السنة قد تفرقوا وتنازعوا وتقاتلوا فيام بينهم! وحيمل لواء تلك الفرقة ومن سّن سنّة 

التنازع والتكفري واهلرج هي مجاعة الدولة، فقد جعلوا دائرة  أهل السنة الواسعة والتي تتسع مقابل دائرة أهل 

إلثناعرشية والدروز مع اإلسامعيلية، فقد ضيقوا الكفر التي ضّمت املالحدة مع النصريية والشيوعيني مع ا

دائرة أهل السنة لتكون حلقًة ضيقًة تسمى حلقة املنهج، وليمتحنوا أهل السنة ويبتلوهم يف دينهم ويلبسوا 

 عليهم سنة نبيهم صىل اهلل عليه وسلم ويشوهوا معامل هذا الدين العظيم.

 تئن فيه الغوطة ويهسام أهل السنة يف مدينة سيكتب التاريخ أن جنود الدولة يقتحمون حلب يف وق .31
ت 

 احلسكة...

ارص فيه محص كانت أرتال الدولة خترج من احلسكة ودير الزور وحلب  وسيكتب التاريخ أن الوقت الذي حته

 لتقاتل جبهة النرصة وأحرار الشام يف الرقة!

لة يغتالون ويقتلون أمراء وسيكتب التاريخ أن أخواتنا املسلامت حبىل يف سجون النصريية وجنود الدو

 وكوادر املجاهدين يف الشام!

 وسيكتب التاريخ أن النصريية كانوا حيارصون مدينة الزور من أمام املجاهدين وجنود الدولة من خلفهم!



 وسيكتب التاريخ أن مدفعية الدولة تقصف مارع يف حلب يف نفس الوقت الذي يقصفها فيه النصريية!

بالد الشام، وأن جتتمع الفصائل املجاهدة وبمن فيها من طالب علم  يمكن ألهل الثغور يف ال .32

يمكن  وقادات سابقني وعسكريني شهدت هلم ساحات اجلهاد ، ومهاجرين وأنصار ، وجماهدين وعوام؛ ال

أن جيتمعوا عىل نبذ الدولة وفكرها وسياستها إال أهنم أدرى بالواقع الذي يعايشونه ويرونه، ال الواقع الذي 

يمكن هلؤالء أن جيتمعوا عىل ضاللة أو ظلم، بل إهنم مع  هلم باإلصدارات ومواقع اإلنرتنت وتويرت، وال ينقل

 تنوعهم الفكري واختالفهم أمجعوا عىل حماربة الدولة والتحذير منها ورفضها.

إن الذي يبرص حال الدولة ويعرفهم عن قرب يقول أن الدولة وإعالهنا ومرشوعها سكنٌي يف خارصة  .33

ثورة السورية، وفتنٌة للشام خاّصة واألمة عاّمة، ويعلم أهنا نقمٌة وبالء عىل أهل الشام نسأل اهلل أن يرفعه، ال

وأهّنم قد جنوا عىل املسلمني جنايات عظيمة، الفكرية أعظم من جنايات الدماء واألنفس، وأهنم أصبحوا 

هم بدعًا يف الدين، وجرأًة عىل سفك دماء اليوم فتنٌة فكرية عقدية، وفساد عريٌض حّل باملجاهدين وأكسبو

خص اجلهاد ونوازله كالترتس والعمليات اإلستشهادية ، واضطروهم ألضيق الطرق  املسلمني، وتوسعًا يف ره

وساقوا كثريًا منهم للردة وآخرين لرتك اجلهاد واعتزال الفتنة وترك  للثغور، وتعجل  لطأشياء قبل أواهنا 

كالدولة واخلالفة والتمكني وما يتبع ذلك من السبي ورضب اجلزية ونحوها، وحصول مقتضياهتا الرشعية 

، وأسأل اهلل أن ييرس يل أن أهكمل ما بدأت كتابته يف هذه "دولة العراق والشام"فالفساد عاٌم يف إعالن 

 ."املوضوع وهو حتت عنوان: الفساد العام  يف إعالن تنظيم دولة العراق والشام

صائل األخرى يف بالد الشام سمعوا من الدولة تكفريهم وأهنم صحوات إن اجليش احلر والف .34

ومرتدين قبل أن يسمعوا منهم احلكمة واملوعظة احلسنة، ولو أّن جنود الدولة ورشعيوها أوّضحوا وأحسنوا 

وبينوا لكان يف صفوفهم اليوم مئات اآلالف من جنود الشام وخصوصًا من اجليش احلر، ولكن اجليش احلر 



يغلب عىل عنارصه اجلهل واملهغيب عن الدين لعقود ، كان أول ماسمع من الدولة أهنم قد ارتدوا  والذي

 وأهنم كفار، وأن رايتهم كفرية؛ وإن قتلوا فهم يف النار!

، ولكن -إال ما ندر وشذ-مع أن كل من التقينا به هدفه وغايته حتكيم الرشيعة وإقامة الدولة اإلسالمية 

فّضٌة غري موفقة والرسل ليسوا أهال لدعوة الناس  -كطريقة–دولة واإللتحاق هبا كانت الدعوة إىل سبيل ال

وترغيبهم ، وهلل يف ذلك حكمة وإال لصار أكثر أهل الشام يف صفوف الدولة ويشاركوهنا يف جرائمها وبغيها 

 وظلمها.

هم من أهل السنة إن نكاية جنود الدولة بالرافضة والنصريية الخيوهلم ألن يقتلوا مثلهم أو نصف .35

وجماهدهيا، وقتل جنود الدولة ملئات من النصريية اليربر هلم قتل املئات من عشرية الشعيطات، وإن حتريرهم 

لثكنة أو ثكنتني للنصريية اليبيح هلم حترير بلدة من بلدات أهل السنة ، فإن زوال الكعبة أهون عند اهلل من 

لني وال اآلخرين أن دماء النصريية والرافضة األنجاس املرتدين إراقة دم امرئ مسلم، ومل يقل أحٌد من األو

فكت ستكون نارًا عىل من سفكها وعىل من نارص  تكافئ دماء أهل السنة املوحدين، وإن تلك الدماء التي سه

سافكيها وأّيدهم، وإن الظلم هيدم رصوحًا وإن علت وارتفعت ؛ ألن ما بهني عىل باطل فهو باطل، واهلل جّل 

 اله طيٌب اليقبل إال طيبا.يف ع

إن دين اهلل عّز وجل ديٌن عزيز اليمكن أن ننرصه ببدعة وال أن نرفع مناره بإراقة دماء املسلمني، وإن  .36

ررت  مع هلا البيعات كذبًا، وال تتمدد تلك الدولة عىل أرض  حه الدولة اإلسالمية ال تؤسس بمعصية،وال جته

ن كّفرهم!، وال تتسلح تلك الدولة بسالح  اغتصب من جماهدي بدماء جماهدين؛ هم اليوم مرتدين بزعم م

الفصائل األخرى وأخذ منهم بغيًا بعد قتلهم وأرسهم، وإن اخلالفة مرشوعه رمحة  يلم شعث األمة ويستوعبها 



بمختلف طرائقها ال أن ينزل األمة عىل فكر  واحد  وبدعة  واحدة ويسوق الناس إىل الذبح والنحر، ويسوقهم 

 للردة وحيملهم ماال يطيقون.كذلك 

ختامًا إن هداية جنود الدولة وقادهتم أحبُّ إيّل واهلل من أي يشء آخر، وتذللهم للمسلمني ورمحتهم  .37

والعطف عليهم والذود عن املجاهدين ومنارصهتم هي واهلل من األمنيات التي نسأل اهلل أن حيققها، وإن بغوا 

إال أّن معركتنا اليوم تستوجب علينا أن نتوحد ضد الصليبيني   علينا وقتلوا إخواننا وقادتنا وأحبابنا

 والصفويني وكل أعداء الدين، وإن جنود الدولة وقادهتا من األمة، فخريهم خرٌي لطأمة ورشهم رٌش لطأمة.

 تم بحمداهلل                                                                                

يف شهاديت خمترصا من جرائم الدولة، وقليل من كثري من عدواهنم وبغيهم وظلمهم وفساد منهجهم، وربام وقد كتبت 

تعني لبعض اإلخوة شيئًا، وإنام أردت بذكرها أن يعرف القارئ حقيقة تنظيم الدولة  بعض األحداث التي كتبتها ال

اجلهاد يف الشام وحتملوا أذيتهم  )دقه وجله( وكيف صرب عليهم أهل عن قرب وكيف كان منهجهم وسلوكهم

 وبغيهم وظلمهم.

وإين كأي جماهد أو مهاجر يف أرض الشام، مل ننفر لننرص مجاعًة بعينها أو أن نوايل لفصيل أو تنظيم وإنام مهنا أن ننرص 

 دين اهلل ونرفع لواء أهل السنة ونرفع الظلم عن املستضعفني من أهل الشام ونوايل ونعادي ونحب ونبغض عىل

اإليامن ال عىل الشعارات واملسميات ، ونهرصتنا ألهل الشام ليست ضد ظامل معنّي بل ننرصهم ضد كل ظامل وإن كان 

 أقرب الناس إلينا، وسكوتنا عن الباطل وكتم احلق خيانٌة للدين واملسلمني.

ا وخطأنا وإرسافنا يف أمرنا، نسأل اهلل أن يتقبل منا، وأن جيعل أعاملنا خالصًة لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا تقصرين

وأسأله أن يتقبل الشهداء ويرفع درجاهتم وجيمعنا هبم يف جنات النعيم، وأن هيدي املجاهدين يف أرض الشام ألن 

 جيتمعوا وجتتمع كلمتهم وتتوحد صفوفهم حتت راية  سنية نقية، إنه ويل ذلك والقادر عليه.



َوانِنَا ﴿ ِفر  َلنَا َوإِلخ  وٌف َرّبنَا اغ  ّلِذيَن آَمنهوا َرّبنَا إِّنَك َرؤه لهوبِنَا ِغالًّ لِّ َعل  يِف قه وَنا بِاإِلياَمِن َوالَ جَت  اّلِذيَن َسَبقه

 ﴾ّرِحيم

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..
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